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Group + Business Travel Accident - Verschillenlijst Waarborgen
Dit document is uitsluitend bestemd voor makelaars en geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de polisvoorwaarden
van het product Group+ WBC (dat tot 1 November 2017 gecommercialiseerd werd) en de voorwaarden van het nieuwe product
Group+ BTA. Dit document heeft als doel de makelaar te helpen bij eventuele vragen van klanten die transfereren van een polis
Group+ WBC naar een polis Group+ BTA.

Gedekte operationele periodes
Binnenlandse zakenreizen zijn inbegrepen, mits aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. de reis bevat ten minste één hotelovernachting, of





2. de reis wordt gemaakt met een lijnvlucht, of





3. de reis wordt gemaakt met een hogesnelheidstrein, of





4. de bestemming van de reis ligt meer dan 150 kilometer van de gewone werkplek.





Duurtijd van een zakenreis uitgebreid tot 12 maanden



O

Duurtijd van een privéreis gewijzigd naar 60 dagen



O

 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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Core Module
1 Persoonlijke ongevallen
Invaliditeit als gevolg van een ongeval



O (3.1)

Prothese





Rolstoel





Huishoudelijke hulp





Onkosten van ziekenhuisbezoekers





Dekking voor coma



O (3.3.5)

Dekking voor brandwonden, gelaatslittekens en botbreuken





Dekking voor seksueel geweld en misdadige aanval





Aanvullende betaling voor kinderen ten laste



O (3.3.1)

Aanvullende betaling bij gezamenlijk geleden rampen





Kosten voor kinderopvang





Betaling van onderwijskosten voor kinderen ten laste





Dekking voor overlevende ouderen





Dekking voor opleiding van de partner





1.2.1. Dekkingen voor overlevenden van een ongeval

1.2.2. Dekkingen voor gezinszorg

 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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Core Module
1 Persoonlijke ongevallen
1.2.2. Dekkingen voor gezinszorg
Executeurskosten





Verlamming van de partner en/of kinderen ten laste



O (3.1.2)

Onafhankelijk financieel advies





Omscholingskosten voor partners





Kosten voor tijdelijk vervangend personeel





Wervingskosten



O (3.3.3)

Omscholingskosten



O (3.3.2)

Kosten voor werkplekaanpassing





Veiligheidsgordel



 (3.3.9)

Reddersbonus



 (3.3.10)

1.2.3. Veranderingen op de werkplaats en aanpassingskosten

Andere

 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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Core Module
2 Medische kosten
Vrijstelling van € 125 per schade voor ambulante kosten



 (4.1.1)

Herstel na ziekenhuisopname

O

 (4.1.7)

Spoedeisende tandheelkundige kosten in het land van vaste verblijfplaats





Familiebezoek of bezoek van de partner en opvang van de kinderen





Opvang huisdieren





Studentenwaarborg



 (4.1.17)

Vrijstelling van € 125 per schadegeval



 (9)

Uitkering voor aanwezigheid bij de rechtszaak





Vergoeding van de niet-terugvorderbare, niet-terugbetaalbare aan- en vooruitbetalingen voor het ticket of de reisregelingen



O (8)

Vervangingsmedewerker voor een gerepatrieerde werknemer

O

 (4.1.13)

3 Repatriëring en dringende reiskosten

4 Persoonlijke aansprakelijkheid

5 Reisannulering / 6 Onderbreking of aanpassing van een reis

 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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Plus Module
7 Juridische kosten
Juridische kosten



O (5)

Wettelijke gevangenneming





Uitkering voor aanwezigheid bij de rechtszaak





Vrijstelling van € 125 per schade





Verlies van bagage





Verloren sleutels





Vervanging van reisdocumenten



O (7.2)

Frauduleus gebruik met mobiele betaaltechnologie op een mobiele telefoon die eigendom is van de verzekeringsnemer
of de verzekerde





Frauduleus gebruik van een mobiele telefoon in bezit van de verzekeringsnemer of verzekerde om telefoongesprekken te
voeren of gegevens te versturen





8 Bagage

9 Uitkering voor verlies van geld

 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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Plus Module
10 Uitkering voor reisongemakken
Reisvertraging (reële kosten tot € 250 / 4u vertraging tot max € 1.000)



O (6)

Beëindiging van tewerkstelling





Verlengd verblijf na terrorisme en/of een natuurramp

O

(5)



11 Uitgaven voor het eigen risico van een huurwagen
Eigen risico van een huurwagen





Teruggave van huurwagen





 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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Assured Module
13 Kidnap, losgeld en afpersing
Limiet verhoogd tot € 500.000



O (10)

Losgeld / Verlies van losgeld





Redelijke en noodzakelijke kosten



O

Vonnis-, beslechtings- en verweerkosten





Adviesdiensten





Uitgesloten landen



O







O (4.1.9)

Limiet verhoogd tot reële kosten



O (11)

Evacuatie, ook bij natuurrampen



O (11)

(10)

(10)

14 Crisisbeheer
Honoraria en kosten van een crisisadviseur in geval van negatieve publiciteit of imminent financieel verlies

15 Opsporing en redding
Limiet verhoogd tot reële kosten

16 Evacuatie bij politieke risico’s en natuurrampen

 Inbegrepen

O In andere vorm inbegrepen

 Niet inbegrepen
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